Milí studenti 1. ročníků Gymnázia Na Zatlance !
„Do Vašeho studia na Gymnáziu Na Zatlance vstoupíte v malebném prostředÍ lesů, luk, hradů a rybníků Vysočiny.
Zde Vám během pobytu nabídneme možnost seznámit se s námi (budoucími učiteli a třídními profesory, …), ale
především s Vašimi novými spolužáky, budoucími kamarády. Věříme, že námi připravený program, příroda v okolí Želivky
a náš společný pobyt položí dobrý základ pro Vaše (úspěšné) budoucí studium a naší vzájemnou spolupráci.
Doufáme, že během několika dní, obohatíme Váš konec léta o několik příjemných zážitků.“

… tedy vzhůru na Vysočinu …
PROGRAM ODJEZDU - středa 2.9. 2020
bude potvrzeno 31.8. večer na www.zatlanka.cz

Doprava studentů a kol do střediska proběhne ve středu 2.9. 20
1.J … BUS č.1 – Kutvirtova (Radlická) sraz 9:00 - uč. Nováková
1.K …BUS č.2 – Kutvirtova (Radlická) sraz 9:00 – uč. Vitečková
1.M…BUS č.3 – Kutvirtova (Radlická) sraz 9:00 – – uč. Nedvěd + Hančlová
1.L… BUS č. 1 až 3 … dle rozpisu z 1.9.) – uč. Soukupová
Mapa odjezdu – Kutvirtova (Metro Radlická)
Před odjezdem je dále třeba odevzdat (třídnímu učiteli) :
-



Prohlášení zákonných zástupců (ne starší tří dnů) - formulář níže
případný seznam léků a omezení týkající se žáků.
Zvažte použití roušky do autobusu.

NAKLÁDÁNÍ KOL
- NUTNÉ zbavit kola – pumpiček, blikaček, lahví a tachometrů – možnost poškození
(u kol se předpokládá, že budou v dobrém technickém stavu.)

Předpokládaný návrat: pondělí 7.9. 2020 okolo poledne (cca v 11 - 1200 )
Adresa střediska: RS Kletečná, Kletečná u Humpolce
Případné informace: vedoucí kurzu R. Bílý: radek.bily@zatlanka.cz

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ a STUDENTA (KY)
Jméno studenta (ky) …………………………….., narozen (a) …………………..
Prohlašuji, že se u výše uvedeného studenta neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Dále potvrzuji, že ošetřující
lékař nenařídil změnu režimu, žák nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel student (ka)
do styku s osobami, které onemocněli infekční nemocí.

Dále prohlašuji, že jsem se seznámil s organizací a pravidly úvodního soustředění a jsem si
vědom, že na školním kurzu je striktně zakázána konzumace alkoholických nápojů,
psychotropních látek a kouření. Při porušení těchto pravidel bude student vyloučen z kurzu a na
vlastní náklady zajistím návrat domů.
(Z úvodního soustředění bude pořizován obrazový případně zvukový záznam (foto-video) za účelem propagace školy a aktivit na kurzu)

(organizace a pravidla kurzu)

Podpis studenta (ky) …………………………….

V Praze dne ………………………

Podpis rodičů ……………………………………..

Pro potřebu případné komunikace prosím o kontakt na rodiče:

tel:…………………………………

